


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

1 

 
 املقدمة

ستنوذ ابهلل من ش سر أتهع ا سسهئات أعمال ا، من يهدو هللا  ، دممدو ستعينه و ستعيره وهللاحلمد 
 اسأشهد أن حممد  و سأشهد أن ال إلو إال هللا سحدو ال ش يك ل ،سمن يضلل فال هادي لو ،ل لوضفال م

صلى هللا علهو سعلى  ،املبنوث رمحة للناملني سحجة على أهل الزيغ سالضالل أمجنني ،عبدو سرسولو
 آلو سصحبو.
 أما بند:

 فقد سقهت على رسالة لبنض من يدعي النلم يق ر فهها القول أبن ال ار تهىن سي عب ذلك إىل
سمها ب يئان من هذا القول كما سهأيت بهاتو  ،شهخ اإلسالم ستلمهذو ابن القهم رمحهما هللا تناىل

 ،سعلى سبهل الي زل أن ابن القهم قال به اء ال ار فهو قول ابطل خمالف للكياب سالع ة ،ستوضهحو
مني الش قهطي رمحهما هللا تناىل، فكل يؤخذ سلذلك رد علهو اإلمام الص ناين سكذلك اإلمام دمحم األ

ساحلق يف هذو املعألة ساضح كوضوح الشمس يف دم  الظهرية، ، ^من قولو سيرتك إال رسول هللا 
سمع سضوحها ظه  بنض ال اس ي ش  بني ال اس زعما  م و أتو ي يد االتيصار البن القهم سهو ال يشن  

 أن ذلك يضع من قدرو.
سملا كان ال اس )قال:  ،سإلهك تص كالمو ،سقد ص ح ابن القهم يف الوابل الصهب أن ال ار ال تهىن

  ؛سآخ سن فههم خبث سطهب ،سخبهث ال طهب فهو ،طهب ال يشه و خبث :ى ثالث طبقاتعل
سدار ملن منو  ،سهااتن الداران ال ته هان ،سدار اخلبهث احملض ،كاتت دسرهم ثالثة: دار الطهب احملض

فإتو ال يبقى يف جه م من عصاة املوحدين  ؛سهي دار النصاة ،سهي الدار اليت تهىن ،خبث سطهب
 .(إهنم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخ جوا من ال ار فأدخلواف ؛أحد

 
   

 
 



 
 

 

 

2 

 فصل

 

سهو  ،(1)كما قالو الص ناين  ،القول به اء ال ار قول مبيدع سالقول بو بدعة ال شك فهو سال ارتهاب
 ،^اء بو ال سول سالقول به اء ال ار خارج عن مقيضى النقول سخمالف ملا ج ،احلق سالصواب

بل هو غري مي او أبد اآلبدين سده  الداه ين، سقد  ،ال اتقطاع لو ايف ال ار خلود  فالكهار خالدسن 
للزمان املعيقبل  اهد يف كيابو يف ثالثة مواضع يف حق الكهار فهو كافهة يف أبدية ال ار سأبد  بذك  هللا اليأ

 !الذي ال غاية مل يهاو، أف دع كياب رب ا سس ة تبه ا ألقوال أانس غري منصومني؟
 

   

                                                 

 ( سقال بو اإلمام أمحد كما سهأيت إن شاء هللا تناىل.1)
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 فصل

 في ^ذكر ألاحاديث الواردة عن النبي 

 )أن النار ال تفنى وال يفنى ما فيها(
 

 ،فأخرجهم فأدخلهم اجلنة)سفهو:  ،^حديث أتس الطويل يف شهاعة ال يب  احلديث األول:
 ميهق علهو. .أي وجب عليه اخللود( ،فما يبقى يف النار إال من حبسه القرآن

ُكلََّما ﴿قال تناىل:  ،ساطع على أن الكهار خملدسن يف ال ار نفهذا احلديث تص قاطع سب ها
َرَها ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغي ْ َها ﴿سقال تناىل:  ،[65]ال عاء:  ﴾َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ُكلََّما َأرَاُدوا َأن ََيُْرُجوا ِمن ْ

 .[22: العجدة] ﴾ُأِعيُدوا ِفيَها
أما أهل النار ): ^رسول هللا : قال قال حديث أيب سنهد اخلدري  احلديث الثاين:

 :أو قال ،ولكن انس أصابتهم النار بذنوهبم ،الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون
أخ جو معلم  ،احلديث (عة...فاوا فحمًا أذن ابلشحىت إذا كان ،فأماهتم هللا تعاىل إماتة ؛خبطاايهم

 سأبو عواتة سأمحد سابن ماجو سغريهم.
قال تناىل:  ،احلديث داللة قاطنة على أتبهد عذاب الكهار يف ال ار سعدم اتقطاعو ع همسيف هذا 

َرى * ُثَّ ال مَيُوُت ِفيَها َوال ﴿ َسَيذَّكَُّر َمن ََيَْشى * َويَ َتَجن َّبُ َها اأَلْشَقى * الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكب ْ
بل  ،ميوت فهعرتيح سال حيىي حهاة ت هنوال  :أي): قال ابن كثري  ،[13 - 12: األعلى] ﴾حَيَْي 

 .(لهم النذاب سأتواع ال كالأألن بعببها يشن  ما يناقب بو من  ؛هي مض ة علهو
اجلنة يدخل هللا أهل اجلنة )قال:  ^ال يب عن  حديث ابن عم   احلديث الثالث:

  ،ال موت :النار أهلواي  ،ال موت :ُث يقوم مؤذن بينهم فيقول: اي أهل اجلنة ،وأهل النار النار
 أخ جو البخاري سمعلم. (كل خالد هو فيه

 فهو داللة على عدم ف اء ال ار. (ال موت :اي أهل النار)فقولو: 
يف  ،أعين أهل اجل ة سأهل ال ار ،أتكهد أكهد على جنلها مب زلة ساحدة (كل خالد هو فيه)سقولو: 

 أن كال  من امل زليني ال ف اء فههما.
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على ذلك غري ساحد من النلماء كما سهأيت إن ستقل اإلمجاع  ،لف ساخللفسعلى هذا مجهور الع
 شاء هللا تناىل.

يؤتى ابملوت يوم القيامة فيوقف : )^حديث أيب ه ي ة قال: قال رسول هللا  احلديث الرابع:
فيطلعون خائفني وجلني أن َيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه  ،على الصراط فيقال: اي أهل اجلنة

 :فيقال ،فيطلعون مستبشرين فرحني أن َيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه ،: اي أهل النارُث يقال
ُث يقال للفريقني   ،قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط !نعم هذا املوت :قالوا !هل تعرفون هذا؟

قال  ،اإلمام أمحد سابن ماجة سابن حبانأخ جو  (!اأبدً  (1)كالمها: خلود فيما جتدون ال موت فيه
 .(إس ادو صحهح سرجالو ثقات) الزسائد: يف

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ﴿قال تناىل:  ،سهذا احلديث أيضا  من األدلة القاطنة على خلود أهل ال ار
ُ لِ  *َوَصدُّوْا َعن َسِبيِل اَّللَِّ َقْد َضلُّوْا َضاَلاًل بَِعيًدا  يَ ْغِفَر ََلُْم َوالَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوظََلُموْا ََلْ َيُكِن اَّللَّ

 - 151: ال عاء] ﴾ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا وََكاَن َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسريًا *لِيَ ْهِديَ ُهْم َطرِيقًا 

151]. 
م صوب على الظ فهة سهو لدفع احيمال أن اخللود ه ا ي اد بو  ﴾أََبًدا﴿ :قولو)قال الشوكاين: 

 هـ.ا. (ويلاملكث الط
سه اك بنض اآلاثر سردت عن الصحابة ساألخهار يف بقاء  ،سهذو األحاديث كافهة يف أبدية ال ار

 :سهللا املوفق للصواب ساهلادي إىل الط يق ال شاد ،تذك  م ها أث ين خشهة اإلطالة ،ال ار سعدم ف ائها
إتكم  :مث يقول ،أربنني عاما  أهل ال ار يدعون مالكا  فال جيهبهم )عن عبد هللا بن عم س قال: . 1

َها فَِإْن ُعْداَن فَِإانَّ ظَاِلُمونَ ﴿مث يدعون رهبم فهقولون:  ،ماكثون فال  ،[121:املؤم ون] ﴾رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمن ْ
فما هو إال  ،يهأس القوم مث ،[128:املؤم ون] ﴾اْخَسُئوا ِفيَها َواَل ُتَكلِ ُمونِ ﴿جيهبهم مثل الدتها مث يقول: 

، رساو الطرباين سقال يف جممع (ري سالشههق تشبو أصواهتم أصوات احلمري أسهلا شههق سآخ ها زفريالزف
ألتو  ؛سهذا األث  لو حكم ال فع ،، سرساو ابن أيب حامت سابن أيب شهبة(رجالو رجال الصحهح)الزسائد: 

 أم  غهيب ال يقال من قبل ال أي.

                                                 

 )سفهو( ع د أمحد.( سع د ابن ماجو )فهها(، 1)
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قال أبو احلعن بن الرباء النبدي يف كياب ) قال احلافظ ابن رجب يف اليخويف من ال ار:. 2
حدث ا إس ائهل عن أيب  :حدث ا عثمان بن عم  :حدث ا أمحد بن خالد هو اخلالل :لو «ال سضة»

لو أن أهل جه م سعدسا يوما  من أبد أس عدد أايم )إسحاق عن عم س بن مهمون عن عبد هللا قال: 
 .(إس ادو جهد). قال ابن رجب: ((يبألن كل ما هو آت ق   ؛الدتها له حوا بذلك الهوم

سفهو داللة على ضنف ما  ،سهذا تص من الصحايب اجللهل يف أن ال ار ال تهىن سال يهىن ما فهها
 .يت أث و ساجلواب ع و إن شاء هللاتقل ع و من أتو من القائلني به اء ال ار كما سهأ

اآلاثر سإمجاع ت ساألحاديث س فكهف ساآلاي ،ساملؤمن احلقهقي يكههو حديث ساحد يف أبدية ال ار
 ؟!أهل النلم على ذلك
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 قوال العلماء في عدم فناء النارذكر أ

 

 :قول إلامام أحمد 
هذو مذاهب أهل النلم ) :(1)ياالصطخ   يف رساية أمحد بن جنه  قال اإلمام أمحد 

هها من لدن أصحاب ال يب سأصحاب األث  سأهل الع ة امليمعكني بن سقها املن سفني هبا املقيدى هبم ف
فمن خالف شهئا من هذو  ،سغريهم علههاسالشام  أهل احلجازسأدركت من علماء  ،إىل يوم ا هذا ^

املذهب أس طنن فهها أس عاب قائلها فهو مبيدع خارج من اجلماعة زائل عن م هج الع ة سسبهل  
 .(احلق

ل سخلق خلقهما هللا عز سج ،سما فههاسال ار  ة سما فهها سقد خلقت اجل)قال: فذك  قوهلم إىل أن 
ُكلُّ ﴿ :مبيدع أس زتديق بقول هللا عز سجل فإن احيج ،يرىن ما فهها أبدا اخللق هلما ال يه هان سال

 ن.سب حو هذا من ميشابو الق آ ،[88: القصص] ﴾َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ 
ة سال ار خلقيا للبقاء ال لله اء سال  جلسا ،مما كيب هللا علهو اله اء ساهلالك هالك كل شيء  :قهل لو

 ؛ال مينت ع د قهام العاعة سال ع د ال هخة سال أبدا ساحلور النني ،ال من الدتهااآلخ ة سمها من  ،للهالك
هذا فهو مبيدع خالف  فمن قال ،ألن هللا عز سجل خلقهن للبقاء ال لله اء سمل يكيب علههن املوت

 .(2)ينلىللقاضي أيب احلعني دمحم بن أيب  احل ابلةطبقات  قصود منهـ املا (سقد ضل عن سواء العبهل
قال بند أن ذك  األدلة على بقاء اجل ة  ،(3)«ال د على اجلهمهة سالزاندقة»أيضا يف كيابو سقال 

سقد ذك  هللا أهل ) قال: ،بقوهلم يف ف اء اجل ة سال ار سغريمها اجلهمهةسدسام أهلها فهها رادا بذلك على 
ُهْم ِمْن َعَذاهِبَا﴿فقال: ال ار   .[35]فاط :  ﴾ال يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َوال َُيَفَُّف َعن ْ

 .[23]الن كبوت:  ﴾ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْْحَِت  ﴿سقال: 
ُ ِبَرْْحَةٍ ﴿سقال:   .[41]األع اف:  ﴾ال يَ َناَُلُُم اَّللَّ

                                                 

 سلكن ذك ان ه ا ما ي اسب منيقد أهل الع ة ساجلماعة. ،أتك ها الذهيب يصطخ  ( رسالة اإلمام أمحد من رساية اال1)
 (.24ص) (1( )ج2)
 (.141 ( )ص3)
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 .[11]الزخ ف:  ﴾َنا رَبَُّك قَاَل ِإنَُّكْم َماِكُثونَ َواَنَدْوا اَي َماِلُك لِيَ ْقِض َعَلي ْ ﴿سقال: 
َنا َأَجزِْعَنا َأْم َصبَ ْراَن َما لََنا ِمْن َمَِيصٍ ﴿سقال:   .[21]إب اههم:  ﴾َسَواٌء َعَلي ْ
 .[5]البه ة:  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها ُأْولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلََبِيَّةِ ﴿سقال: 
َرَهاُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم ﴿سقال:  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغي ْ  .[65]ال عاء:  ﴾َبدَّ
َها ِمْن َغمٍ  ُأِعيُدوا ِفيَها﴿سقال:   .[22]العجدة: ﴾ ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن ََيُْرُجوا ِمن ْ
 .[8]اهلمزة:  ﴾َصَدةٌ ؤ ِإن ََّها َعَلْيِهْم مُ ﴿سقال: 

 هـ كالمو.ا (سمثلو يف الق آن كثري

 :قول إلامام الطحاوي 

ساجل ة سال ار )النقهدة الطحاسية:  تناىل يف طحاسي احل هي بو جنه  الأ قال اإلمام
 .اخل( بدا سال تبهدان...أ لوقيان ال ته هانخم

 :تعالى سالم ابن تيمية قول شيخ إلا 

 :أتو قال ^ل يب سئل شهخ اإلسالم ابن تهمهة قدس هللا رسحو عن حديث أتس بن مالك عن ا)
فهل  الغناء النار وسكاهنا واللوح والقلم والكرسي والعرش(تذوق سبعة ال متوت وال تغفي وال )

 (هذا احلديث صحهح أم ال؟
سإمنا هو من كالم بنض  ،^هذا اخلرب هبذا اللهظ لهس من كالم ال يب ): تناىل فأجاب 

سقد اتهق سلف األمة سأئميها سسائ  أهل الع ة ساجلماعة على أن من املخلوقات ماال يندم  ،النلماء
 اء مجهع املخلوقات إال طائهة من أهل هىن ابلكلهة كاجل ة سال ار سالن ش سغري ذلك. سمل يقل بهي سال

سهذا قول ابطل خيالف كياب هللا  ،الكالم املبيدعني كاجلهم بن صهوان سمن سافقو من املنيزلة سدموهم
 .(1)اخل (..سإمجاع سلف األمة سأئميها. ^سس ة رسولو 

 :تعالى مام ابن ح م قول إلا 

                                                 

 (.18ج )( 321( )ص 1)



 
 

 

 

8 

ف اء  اتهقت ف ق األمة كلها على أتو ال): « امللل سال حلالهصل يف»يف  قال ابن حزم 
 .(بن صهوان هماجلال  ل نهمها سال لل ار سال لنذاهبا إللج ة سال
يف االعيقادات يكه  من خالقو  اإلمجاعابب من ): «م اتب اإلمجاع»و يف كياب سقال 

لها ىن أههأبدا ال تهىن سال يسأن ال ار حق سأهنا دار عذاب )ل: . مث ذك  عدة معائل مث قا(إبمجاع
 .(أبدا بال  هناية

 ،كما تنقبو على غريها من املعائلتهمهة يف تنلهقو على هذا الكياب  سمل يينقبو شهخ اإلسالم ابن 
 هـ.ا (1)(إبمجاعكه   أحديهما بند دخول أهلها فههاف اء دعوى ف)سقال املنلق على هذا الكياب: 

عن غريو  اإلمجاعن شاء هللا تقل إسكذلك سهأيت  ،ابإلمجاعىن هفابن حزم تص على أن ال ار ال ت
 سهللا املوفق. ،من النلماء

 :تعالى مام الطريبي قول إلا 

أمجع أهل ) :(2)«اليذك ة يف أحوال املوتى سأمور اآلخ ة»تناىل يف كيابو  قال الق طيب 
سكل  ،سقارسن ،سهامان ،سف عون ،كإبلهس  ،ا غري خارجني م هاالع ة على أن أهل ال ار خملدسن فهه

 ا.فهها سال حيه فإن لو جه م ال ميوت ؛ىرمن كه  ستكرب سط
َرَها ﴿ فقال عز سجل: ،هم هللا عذااب ألهماسقد سعد ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغي ْ ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

 .[65]ال عاء:  ﴾لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ 
 .(فاعلم ،كاف  جاحد ع  أهل الع ة أيضا على أتو ال يبقى فهها سال خيلد إالسأمج

حاديث ب حو ما تقدم من ملا ساق األ - (3)تناىل يف موضع آخ  من الكياب سقال 
 ،ال إىل غاية سال إىل أمد فهها ريناالدهذو األحاديث مع صحيها تص يف خلود أهل ): - سهاق ا

يف كيابو الك مي  بل كما قال ،من غري موت سال حهاة سال راحة سال جناة مقهمني على الدسام سالع مد

                                                 

سضنت ابل جوع إىل املظان سعلماء  يف مقدمة الكياب أن الينلهقاتذك  سلك و  ،( املنلق مل يذك  امسو ساحلق يقبل ممن أتى بو1)
 هذا الشأن.

 ( طبنة دار الهك .432ص)( 2)
 ( طبنو دار الهك .43ص )( 3)
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َوالَِّذيَن َكَفُروا ََلُْم اَنُر َجَهنََّم اَل يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َواَل ﴿ فهو عن عذاب الكاف ين: حسأسض
ُهْم ِمْن َعَذاهِبَا َكَذِلَك ََنِْزي ُكلَّ َكُفوٍر  إىل  ،[31 - 35: فاط ] ﴾َيْصَطرُِخوَن ِفيَهاَوُهْم  *َُيَفَُّف َعن ْ

َرَها﴿ :سقال ،اآلية ﴾ِمْن َنِصريٍ ﴿ :قولو ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغي ْ  .[65]ال عاء:  ﴾ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
ُيْصَهُر بِِه َما يف  *ِميُم فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِ َعْت ََلُْم ثَِياٌب ِمْن اَنٍر ُيَصبُّ ِمْن فَ ْوِق رُُءوِسِهُم احلَْ ﴿: سقال

َها ِمْن َغمٍ  أُِعيُدوا ِفيهَ   *َوََلُْم َمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد  *ُبطُوهِنِْم َواجْلُُلوُد  : احلج] ﴾ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن ََيُْرُجوا ِمن ْ

 .سقد تقدمت هذو املناين كلها، [22 - 11
ىن هسأهنا ت ،جبمليها خاسية على ع سشهاس  ،هنم خي جون م ها سأن ال ار تبقى خالهةإ :فمن قال

ئمة سما أمجع علهو أهل الع ة ساأل ،املنقول سخمالف ملا جاء بو ال سول ىفهو خارج عن مقيض .ستزسل
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َول ِ ﴿ ،الندسل َ َلُه اَْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ ِه َما تَ َوىلَّ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ
 .[116]ال عاء:  ﴾اِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريً َوُنْصلِ 

املقصود من كالمو  .هـا. (الطبقة النلها اليت فهها النصاة من أهل اليوحهد يسإمنا ختلى جه م سه
. 

 :ل السيويي قو 
 فقال: - مثاتهةسهي  -املخلوقات اليت ال تهين  تظم اجلالل العهوطي 
 البقــــــــــــــــــــاء ينمهــــــــــــــــــــامثاتهــــــــــــــــــــة حكــــــــــــــــــــم 

 مـــــــــن اخللـــــــــق سالبـــــــــاقون يف حهـــــــــز النـــــــــدم  

   
 هــــــــــــي النــــــــــــ ش سالك ســــــــــــي سانر سج ــــــــــــة

ــــــــــم   ــــــــــوح سالقل  سعجــــــــــب سأرساح سكــــــــــذا الل

   
 :دمحم بن عبد الوهاب  قول إلامام

قال يف  ،لو أهل القصهم ع هاتناىل يف عقهدتو اليت سأ قال اإلمام دمحم بن عبد الوهاب 
اله قة ال اجهة أهل الع ة  اعيقدتومن املالئكة سأشهدكم أين أعيقد ما ين أشهد هللا سمن حض  ): أسهلا

 .(من أبن اجل ة سال ار خملوقيان سأهنما الهوم موجوداتن سأهنما ال يه هانؤ سأ)مث قال:  ،(ساجلماعة

 :ل العالمة صديق خان قو 
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ر سأصحاب ا سرد يف ذك  ال ااالعيبار مم ة أسيلظيق»قال النالمة صديق حعن خان يف كيابو 

سثبت مبا ذك  من ): مث قال ،بدية ال ارأ مث ساق األحاديث يف ،(يف أن ال ار ال تهىن ابب) :«ال ار
هحة خلود أهل الدارين خلودا مؤبدا كل مبا هو فهو من تنهم سعذاب حاآلايت الص حية ساألخبار الص

سزعمت اجلهمهة أن  ،ةسدلهل ذلك من الكياب سالع  ،ساجلماعةسعلى هذا إمجاع أهل الع ة  ،ألهم
ة سلهس لو يف ذلك سلف قط ال من قال هذا جهم بن صهوان إمام املنطل ،اجل ة سال ار ته هان

تنم حكى بنض  ،الع ة الصحابة سال من اليابنني سال أحد من أئمة الدين سال قال بو أحد من أهل
 يخ م عد ألف النالمة الشهسق) ،فعاقها (بدية ال ار قولني سحاصل ذلك كلو سبنة أقوالالنلماء يف أ

للعهد  (1)سيف الباب رسالة ،«توفهق اله يقني على خلود أهل الدارين»ا اهرسالة مسم  ياحل بل يالك م
هما بقاء لحاص ،النالمة اجمليهد دمحم بن علي الشوكاين للقاضيسرسالة  ،األمري إمساعهلاإلمام دمحم بن 

الذي دلت علهو أدلة الكياب سالع ة سإمجاع األئمة سهو احلق  ،سال ار سخلود أهلهما فههما اجل ة
 هـ كالمو.ا (سهللا أعلم ،ساألمة

ساجل ة سال ار خملوقيان الهوم ) :«قطف الثم  يف بهان عقهدة أهل األث »يف كيابو  سقال 
 ،(اآلية ،[61]ال عاء:  ﴾أََبًدا اَخاِلِديَن ِفيهَ ﴿ :لقولو تناىل يف حق اله يقني ؛ىن أهلهاهسال ي ،ابقهيان

 .(2)فمن أراد الوقوف علهو فلرياجنو

 :تعالى مام الننطيطي قول إلا 

منارج الصنود إىل تهعري سورة »تناىل يف كيابو  قال اإلمام النالمة دمحم األمني بن دمحم 

اجلواب احلق أن أهل ال ار الكه ة ) الذي كيبو تلمهذو ع و عبد هللا بن أمحد قادري قال: «هود
ساالسيث اء ابملشهئة كما ص ح بو يف أهل ال ار ص ح بو كذلك  ،تقطاع لو البيةا ال لوداخالدسن فهها خ

                                                 

سهلا مقدمة لأللباين  «رفع األسيار إلبطال أدلة القائلني به اء ال ار»( سهي رسالة قهمة ي بري لطالب النلم أن يقي هها سامسها 1)
 فلريجع إلهها. ،ال ارفهها فوائد كثرية لدحض القائلني به اء 

 (.138)ص ( س131(  )ص2)
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كما قال تناىل ه ا يف   ؛مع أتو ال يقول أحد ممن يقول ابتقطاع ال ار ابتقطاع اجل ة ،(1)يف أهل اجل ة
َر ََمُْذو َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َما َشا﴿ :سورة هود  ﴾ذٍ َء رَبَُّك َعطَاًء َغي ْ

 .[128 :هود]
اخللود  اقيضتساألدلة امل هصلة سضحت أن املشهئة  ،سهذو املشهئة جمملة مل تن ف ما أخ جيو

َما ﴿ :سقال تناىل ،[64]ص: ﴾ِإنَّ َهَذا َلرِْزقُ َنا َما َلُه ِمن ن ََّفادٍ ﴿ :كما قال تناىل يف أهل اجل ة  ؛بدياأل
]ال حل:  ﴾ُد َوَما ِعنَد اَّللَِّ اَبٍق َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَ ُروْا َأْجَرُهم ِبَِْحَسِن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ ِعندَُكْم يَنفَ 

ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ  *  َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدونَ ِإنَّ اْلُمْجرِِمنَي يف ﴿سقال تناىل:  ،[15  ﴾ال يُ َفت َُّر َعن ْ
َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن ﴿سقال تناىل:  ،[16 - 14]الزخ ف: 

ُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم يُنظَُرونَ ﴿سقال تناىل:  ،[56]اله قان:  ﴾َغَراًما ]البق ة:  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها اَل َُيَفَُّف َعن ْ

سالهنل بند ، [11س اء: ]اإل ﴾ُهْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت ِزْداَنُهْم َسِعريًامَّْأَوا﴿سقال تناىل:  ،[152
ي د علهو هبذو  ،فمن ادعى خبوة لل ار هنائهة تهىن هبا لهس بندو سنري ،بيك رهاييك ر  ﴾ُكلََّما﴿

 اآلية.
 ههم اليك ار.سال حق لو أن ينيذر أبتو مل ي ،سلو قهل للنبد: كلما جاء أحدهم أك مو هللا لزمو ذلك

حادي األرساح إىل »انقش األدلة يف كيابو ع دما  (2)أن ال ار تهىن سقد زعم ابن القهم 

خبالف الوعهد فإتو مل أيت ما يدل على أتو  ،سأيد رأيو أبن هللا تناىل ال خيلف املهناد ،«بالد األف اح
 كما قال الشاع :  ،سخلف الوعهد من الصهات احملمودة ،ال خيلهو

 إن أسعدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أس سعدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس سإين 
 

 سم جــــــــــــز موعــــــــــــديملخلــــــــــــف إينــــــــــــادي  
 .دوسكان ابن القهم يف أث اء كالمو ييحدى من يقول: إن هللا أخرب أتو ال خيلف سعه 

                                                 

﴾ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبُّكَ ﴿قولو تناىل: ( سسهأيت إن شاء هللا تناىل إيضاح االسيث اء يف 1)
 .[128﴾ ]األتنام: َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَُّ  قَاَل النَّاُر َمثْ َواُكمْ ﴿سيف قولو تناىل يف سورة األتنام:  ،[128]هود: 

سلذلك جزم يف كيابو  ،أسجو اسيدالهلم اإمنا ساق أقوال النلماء موضح   ،( مل يثبت القول به اء ال ار عن ابن القهم كما تقدم2)
سإمنا سق ا   ،شهخو أس إىل أحد من الصحابة خطأ ف عبة القول به اء ال ار إىل ابن القهم أس إىل ،أن ال ار ال تهىن «الوابل الصهب»

سهللا  ،أما ابن القهم سشهخو فهما ب يئان من هذا القول ،ا من كانكالم الش قهطي ه ا ألتو فهو رد على من قال به اء ال ار كائ   
 أعلم.
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 :سما قالو م دسد من سجوو
 .جلواز إخالف اإليناد ؛أان لو متعك ا مبا ذك  جلاز أن يقال: ال يدخل ال ار كاف  الوجو األسل:

 علهو ال صوص سما فهمو النلماء.سهذا خالف ما دلت 
بل  ،ت ا ال تعلم أتو لهس يف كياب هللا ما يدل على أتو ال خيلف سعهدو ابل عبة للكهارأ الثاين:

قَاَل ال ََتَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإلَْيُكم اِبْلَوِعيِد * َما ﴿كما قال تناىل:   ،ص حت األدلة بلزسمو
ٍم ل ِْلَعِبيدِ يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلدَ  هو سذلك  ،فقد ص ح أتو ال يبدل قولو ،[21 - 28]ق:  ﴾يَّ َوَما َأاَن ِبَظالَّ

 سعهدو كما هو ظاه .
فكل  ،سالهاء للينلهل ،ثبت سسجب :أي ،[14]ق: ﴾ُكلٌّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ َوِعيدِ ﴿سقال تناىل: 

 ،[14 ]ص: ﴾الَّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقابِ ِإن ُكلٌّ إِ ﴿سقال تناىل:  ،مكذب ال بد أن حيق علهو ذلك
ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغِفُر َأن ﴿كما قال تناىل:   ،املذتبنيسالوعهد الذي جيوز إخالفو هو سعهد عصاة املؤم ني 

تَ َرى ِإثًْ   ([48 :ال عاء] ﴾ا َعِظيًماُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك اِبَّللَِّ فَ َقِد اف ْ
 .هـ املقصود م وا

 :قول النيخ عبد هللا بن علي بن يابس 

إعالم األانم مبخالهة شهخ األزه  »يف كيابو  بن ايبس  ي بن علالشهخ عبد هللاقال 

 .يف اليشكهك يف دسام ال ار سال د علهو :الوسوسة العابنة)قال: ، «شليوت
حبث ه ا  ؟سم ال ار كما يدسم ال نهم ساجل ةب ال ار ستدهل يدسم عذا) (:31)قال يف صهحة 

 .(لهس يف الق آن تص قطني ص يح دسام ال ار) :مث قال ،(فن دهم أقوال سآراء ت اسلو امليقدمون
 سجوابو من سجوو:

 :األسل: يف ذك  اخلالف يف ذلك
فهو خارج عن  ،من زعم أهنم خي جون م ها سأهنا تبقى خالهة أس تهىن) :قال صاحب فيح الباري
 .(سأمجع علهو أهل الع ة ^مقيضى ما جاء بو ال سول 

 :سمجع بنض امليأخ ين يف هذو املعألة سبنة أقوال) :مث قال
 أحدها هذا الذي تقل فهو اإلمجاع.
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 سهذا قول ي عب إىل الزاندقة. .ينذبون فهها إىل أن ت قلب طبهنيهم :سالثاين: قول من قال
سقد أكذهبم هللا بقولو:  ،سهو قول الههود .ها قوم سخيلههم آخ سنيدخل :سالثالث: قول من يقول

 .[151 :البق ة] ﴾َوَما ُهم خبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ ﴿
 سقول رابع: خي جون م ها ستعيم  على حاهلا.

 سهو قول اجلهمهة. .سكل حادث يهىن ،ألهنا حادثة ؛سالقول اخلامس: أهنا تهىن
 هو قول أيب اهلذيل النالف.س  .العادس: تهىن ح كاهتم البية

 هـ.ا (جاء ذلك عن بنض الصحابة .سخي ج أهلها م ها ،عذاهبايزسل  :العابع: قول من يقول
 سقد ،عن ابن معنود سأيب ه ي ة يكما رس   ،عن الصحابة س دو م قطع ال يصح يما رس  :قلت

مجهع  ،عن الصحابة يس سغري من قالوا مبا ر  ،علمت أن كل القائلني هبذو املذاهب غري املذهب األسل
قول  ؛فقول الشهخ أبن امليقدمني ت اسلوو ،األقوال اخلمعة القائلون هبا ال يندسن يف عداد املعلمني

 .ابطل
 بقي عله ا أن تذك  شبهة القائلني مبا رسى عن الصحابة سم هم شهخ اإلسالم ابن تهمهة 

 ،سى عن عم  سعن بنض الصحابةهذا املذهب الذي ي  ذهبا يؤيدان  فقد ،(1)ستلمهذو ابن القهم
سهو الوجو الثاين،  ،سسوف تعوق لك أدليو اليت حشدها ابن القهم من كل انحهة سصوب ست اقشها

 سهللا املوفق. ،مث تذك  يف الوجو الثالث اآلايت الق آتهة الدالة على دسام عذاب ال ار
ا هللا قد ذهبا يؤيدان القول الوجو الثاين: أن شهخ اإلسالم ابن تهمهة ستلمهذو ابن القهم رمحهم

إال أتو يشهع هلما قدمهما الصادق يف  ،م هما أن كان ذلك رأيهما (2)سهي ههوة كبرية ،به اء ال ار
ساخلطأ مل ينصم م و إال الشارع  ،سدفاعهما ع و بكل شجاعة سإقدام سما لقهاو يف سبهل ذلكاإلسالم 

ئلني هبذا املذهب سمل أر هذا ال أي ص حيا  هلما سال ين ف ع هما سوى حشدمها أدلة القا ،يف تش ينو
سهاك أدليهم  ،بل أن ابن القهم ص ح يف بنض كيبو أبن أهل ال ار الذين هم أهلها ال خي جون م ها

 :احلق ست جلي الراية إن شاء هللا لهبني

                                                 

 ل البدع.ألتو من أقوال أه ؛اف عبة القول إلههما به اء ال ار خطأ قطن   ،( تقدم أتو ال يصح ع دمها1)
 سمن زعم ذلك فنلهو البهان. ،سلكن سهلل احلمد مل يقوال هبذا ،ي سهللا إهنا هلهوة كبرية عظهمة لو ثبت ذلك ع هماإ( 2)
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هس احيجا مبا رسى عبد بن محهد عن احلعن عن عم  ساعرتفا أبتو م سل سمها ينلمان أن امل سل ل
سفاهتما  ،البص ي نما عبد بن محهد ساحلعخ  حبجة للجهل ابلعاقط يف اإلس اد، سلكن ألجل رأيهما ف

سحىت لو صححو  ،سأن عبد بن محهد مل يشرتط الصحة ملا رساو ،أن م سالت احلعن خاصة ضناف
ببنض  ما للجهلإملا أفاد تصحهحو، ساملؤلهون األسلون ي قلون الصحهح سالضنهف بل سرمبا املوضوع 

ألن منظم من  ؛اإلس اد خيلص من اليبنة، سأتو أداء لألماتةب از إأس ألهنم ي سن  ،رجالو سالقدح فههم
 .يف عم هم ين فون اإلس اد سرجالو

سجادلو  ،آية اليهمم سهي ص حية فقد خالف عم   ؛سحىت لو صح عن عم  فلهس حبجة
 .^حلجة يف قول هللا سقول رسولو سخالف يف آية امله  حىت ردتو النجوز، سا ،يف ذلك عمار

سهو  .[128 :األتنام] ﴾ِإالَّ َما َشاَء اَّللَُّ ﴿ساحيجا أيضا  مبا رسى عن ابن عباس يف تهعري آية 
 احيجاج ابطل لوجوو:

 األسل: أتو غري اثبت الع د.
 الثاين: أتو قول من لهس حبجة على ف ض صحيو.

أهنم خي جون م ها سهي  :أي ،أبواهبا تصهق خالهة فإتو خيرب أبن ،الثالث: أتو يف غري حمل ال زاع
 سهذا هو حجة الزاندقة القائلني خب سجهم م ها. ،موجودة

 قول عن بنض الصحابة مل تصح أساتهدها. ساحيجا ب
ا أن يقوال يف االسيث اء يف حق أهل اجل ة ما مسيلزمه ،ساحيجا أيضا  ابالسيث اء يف حق أهل ال ار

 .ن ساحدافاالسيث اء ،ل ارقاالو يف اسيث اء أهل ا
َر ََمُْذوذ﴿ :تناىل أما تشبثهما بقولو  :ا القائلون به اء اجل ةمفهقول هل ،[128 :هود] ﴾َعطَاًء َغي ْ

 .سإن كان هذا القول ابطال  فاآلخ  مثلو ، ها تهىنكفالنطاء غري جمذسذ سل ،من او حهث هي موجودة
ُهْم َوُهْم فِ ﴿سقولو تناىل:  ما دامت ال ار  :فقد قليم فهو ،[16 :الزخ ف] ﴾يِه ُمْبِلُسونَ ال يُ َفت َُّر َعن ْ

 .موجودة
 .سال ف ق بني القولني .سغري جمذسذ ما دامت اجل ة مل تهن :فقالوا لكم

 .هذا ابطل :فإن قليم
 سذلك مثلو. :قل ا
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 .(إن رْحت غلبت غضيب) :عن هللا ^ساسيدال أيضا  بقول ال سول 
كما أن عذابو ال ار   ،ف محيو أسسع من اجل ة ،على ف اء ال ار سلكن ال يدل ،هذا معلم :قل ا

 سغريمها.
 .ساحيجا أبن ال ار طه ة من خبث الش ك

 قال تناىل: ،ألن هذا اخلبث غري ممكن الزسال ؛سإمنا هي جزاء على الش ك ،لهس كذلك :فقهل هلم
 .[28 :األتنام] ﴾ِذبُونَ َوَلْو رُدُّوْا َلَعاُدوْا ِلَما نُ ُهوْا َعْنُه َوِإن َُّهْم َلَكا﴿

سقد أكث ا رمحهما هللا يف هذا املوضوع من  ،قد أسردان علهها ما رأيتس هذو هي أكرب حججهما، 
 .سهللا يره  هلما إن كان ذلك رأيهما ،الهلعهة اليت ال ترين يف االحيجاج

 :ذك  اآلايت الدالة على عدم ف اء ال ارالوجو الثالث: يف 
ساخللود الدسام  ،[81 :البق ة] ﴾ْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ فَأُ ﴿م ها قولو تناىل: 

 .خالفو ىفهذو هي حقهقيو إذا أطلق حىت ي د دلهل عل ،األبدي
]ال عاء:  ﴾أََبًدا اَخاِلِديَن ِفيهَ ﴿ :أن هللا تناىل أعقب اخللود يف آية أخ ى ابألبدية فقال اخصوص  

 .اوسهذا يؤكد ما قل  ،[61
مل يكن  سلو ف هت ،امقهم   :أي ،[56 :اله قان] ﴾ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغَراًما﴿ :سقال يف آية أخ ى
 .اعذاهبا غ اما  سال مقهم  

ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ﴿ :سقال ن لكاس لهرت ع هم النذاب  سلو ف هت ،[16 :الزخ ف] ﴾ال يُ َفت َُّر َعن ْ
 اخلرب غري صادق.

 .سلك و سلمهم سلو ف هت فإتو مل يزدهم عذااب   ،و لن يزيدهم إال عذااب   تناىل أتسأخرب
 .اقطن   اسلو ف هت خل جوا م ه ،[151 :البق ة] ﴾َوَما ُهم خبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ ﴿سقال تناىل: 

سلو خ جوا م ها لكان الهأس غري  ،[23 :الن كبوت] ﴾ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمن رَّْْحَِت ﴿سقال تناىل: 
 .موجود

ُهم مِ ْن َعَذاهِبَا﴿سقال تناىل:  سلو خ جوا  ،[35 :فاط ] ﴾ال يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموُتوا َوال َُيَفَُّف َعن ْ
 خلهف ع هم النذاب.

 .هـ كالمو ا (سهللا املعينان ،سكهى مبا ذك انو غ هة ،سمل أنت على ذك  مجهع اآلايت
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 :قول إلامام املحدث شيخ إلاسالم الصابوني 

عقهدة العلف سأصحاب »( يف 441امليوىف س ة ) قال شهخ اإلسالم الصابوين 

 سال يرتك هللا ،الدسن فهها سال خي جون م ها أبد  أما الكهار فإهنم خي) :قال بند كالم سبق ،«احلديث
 .(افهها من عصاة أهل اإلميان أحد  

ن أهل اجل ة سأ ،ايان ال يه هان أبد  سأهنما ابقه ،سيشهد أهل الع ة أن اجل ة سال ار خملوقيان) :سقال
سأن امل ادي  ،اسكذلك أهل ال ار الذين هم أهلها خلقوا هلا ال خي جون أبد   ،اال خي جون م ها أبد  

على ما سرد بو اخلرب  (،خلود سال موت :ساي أهل ال ار .خلود سال موت :اي أهل اجل ة) :ي ادي يومئذ
 هـ.ا (1)(^الصحهح عن رسول هللا 

 :مام جآلرري قول إلا 

كياب )قال:  ،تناىل  «الش ينة»قال اإلمام أبو بك  دمحم بن احلعني اآلج ي يف كيابو 
سأن عذاب  ،اال ي قطع عن أهلها أبد   سأن تنهم أهل اجل ة ،ل ار خملوقياناإلميان ساليصديق أبن اجل ة سا

مث ساق اآلايت ساألحاديث يف ذلك مبثل ما تقدم ف اجنو إن  ،(اال ار ال ي قطع عن أهلها الكهار أبد  
 .(381ص)شئت 

سأن أهل ال ار من الكهار  افهها أبد  ابب ذك  اإلميان أبن أهل اجل ة خالدسن ) (:318ص)مث قال 
 مث ساق اآلايت ساألحاديث. (اسامل افقني خالدسن فهها أبد  

 :قول العالمة جآللوس ي 

تقل الوالد ) :إلهك أيها القارئ تصو اكالم    «جالء النه ني»لوسي يف قال تنمان خري الدين اآل
كخرب عن   ،قدس هللا رسحو يف تهعريو عن الههامة ابن اجلوزي أتو ضنف بنض اآلاثر الواردة يف ذلك

تصفق أبواهبا كأهنا  ،)أييت على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم أحدعبد هللا بن عم س بن الناص 
تنلم أن خلود الكهار مما أمجع علهو  تسأسل البنض أيضا  بنضها قال: سأت املوحدين( باأبو 

                                                 

 .«جمموعة ال سائل امل ريية»( من اجلزء األسل من 123( )ص1)
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سال يقاسم ساحدا  م ها كثري من هذو  ،سالقواطع أكث  من أن حتصى ،سال عربة ابملخالف ،املعلمون
 هـ املقصود.ا (األخبار

 :قول النيخ حافظ بن أحمد حكمي 

بش ح سلم الوصول إىل علم األصول منارج القبول »تناىل يف كيابو  قال الشهخ حافظ 

 فصل فهما سرد يف اجل ة سال ار:) :(1)«يف اليوحهد
 سال ــــــــــــــــــــــــار ساجل ــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــق سمهــــــــــــــــــــــــا

 
 موجـــــــــــــــــــــــــــوداتن ال ف ـــــــــــــــــــــــــــاء هلمـــــــــــــــــــــــــــا 

 .اإلميان ابجل ة سال ار :سمن اإلميان ابلهوم اآلخ  :أي 
 سالبحث فهو ي حص  يف ثالثة أمور:

 (ساجل ة دار أسلهائو ،سأن ال ار دار أعداء هللا ،البحث األسل: كوهنما حقا ال ريب فههما سال شك
 ...خلا

 :مث ذك  اآلايت ساألحاديث مث قال (البحث الثاين: اعيقاد سجودمها اآلن)
مث  (من فههما سبقائهما إببقاء هللا هلما سأهنما ال ته هان أبدا  سال يهىنالبحث الثالث: يف دسامهما )

فأخربان تناىل يف هذو اآلايت سأمثاهلا أن أهل ال ار الذين ) :مث قال ،أن ال ار ال تهىن يف ساق اآلايت
هم أهلها خلقت هلم سخلقوا هلا سأهنم خالدسن فهها أبدا اآلبدين سده  الداه ين ال فكاك هلم م ها سال 

 ،[61]ال عاء:  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا﴿ :فأخرب تناىل عن أبدييهم فهها بقولو ،خالص سالت حني م اص
تناىل  ستهى ،[151 :البق ة] ﴾َوَما ُهم خبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ ﴿ :تناىل خ سجهم م ها بقولو تناىل ستهى

ُهْم ِمْن َعَذاهِبَاَواَل َيَُ ﴿ :اتقطاعها ع هم بقولو عز سجل اَل يُ َفت َُّر ﴿: ىلاسقال تن ،[35: فاط ] ﴾فَُّف َعن ْ
ُهمْ  تنم جاءت األحاديث ) :ار ال تهىن مث قالمث ساق األحاديث يف أن ال  ،([16 :الزخ ف] ﴾َعن ْ

الص حية إبخ اج عصاة املوحدين الذين متعهم ال ار بقدر ج اييهم سأهنم خي جون م ها ب محة هللا تناىل 
سأن هؤالء النصاة يعك ون الطبقة النلها من ال ار  ،انني كما سهأيت إن شاء هللا ق يب  مث بشهاعة الشاف

 م هم. ذ  على تهاسهتم يف مقدار ما أتخ  

                                                 

 .(211ص)( 2ج)(  1)
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سجاء فهها آاثر أن هذو الطبقة تهىن بندهم إذا أخ جوا م ها سأدخلوا اجل ة سأهنا لهأتني علهها يوم 
ِإالَّ ﴿لو تناىل: و سعلى ذلك محل مجهور املهع ين االسيث اء يف ق ،سهي تصهق يف أبواهبا لهس هبا أحد

سما أحعن ما قالو  .ن آاثر الصحابةسعلى ذلك حيمل ما سرد م .اآلية [128 :هود] ﴾َما َشاَء رَبُّكَ 
 سقد قدم او يف أسل الكياب فلريجع علهو. ،مث ساق («الوابل الصهب»ابن القهم يف كيابو 

 :قول النيخ دمحم العثيمين

سيعينهذ ابهلل من عذاب جه م سمن ) :قال الشهخ دمحم يف ش حو لزاد املعي قع على قول املؤلف
 حث فهها من سجوو:قال بند كالم سبق الب (عذاب القرب

 .مث ذك  اجلواب (هل هي موجودة اآلن أس لهعت موجودة؟) الوجو األسل:
تهىن أس هي دائمة آبد اآلبدين؟  هل ينين ؟الوجو الثاين: هل هي مؤبدة أس مؤمدة)مث قال: 

سهلذا جنلو النلماء  ،سوى هذا القولين ف ع د العلف سال يكاد  ،املينني قطنا أهنا مؤبدة: اجلواب
ألن هللا تناىل  ؛شك فهو ال سهذا أم    ،بد اآلبدينأأبن تؤمن ستنيقد أبن ال ار مؤبدة  ؛ن عقائدهمم

 :آنذك  اليأبهد يف ثالثة مواضع من الق  
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا َلَْ َيُكِن اَّللَُّ لِيَ ْغِفَر ََلُْم َواَل لِيَ ْهِديَ ُهْم ﴿: يف سورة ال عاء يف قولو تناىل

 .[151 - 158]ال عاء: ﴾ ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َطرِيًقا *
 ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِإنَّ اَّللََّ َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعدَّ ََلُْم َسِعريًا *﴿األحزاب سالثاين يف سورة 

 .[56 - 54]األحزاب: 
]اجلن:  ﴾َّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه اَنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًداَوَمن يَ ْعِص ا﴿ يف سورة اجلن الثالث:س 

 ؟!فكهف سهو قد ذك و يف ثالثة مواضع ،سلو ذك  هللا عز سجل اليأبهد يف موضع ساحد لكهى ،[23
قيضى علهلة ملخالهيها مل ؛على علل   ء  ىن ب اهفئة قلهلة من النلماء ذهبوا إىل أهنا ت نسمن النجب أ

ما دامت  ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا﴿ن إسح فوا من أجلها الكياب سالع ة فقالوا:  ،الكياب سالع ة
 !!فكهف هذا؟ .موجودة

 ،كائ ون فههاهم   أي: ﴾ِفيَها﴿ ؛ ألن قولو:ا لزم أن تكون هي مؤبدةإذا كاتوا خالدين فهها أبد  
ما  ودألتو لو فين مكان اخلل ؛امكان اخللود مؤبد  ا ختلهدو لزم أن يكون مؤبد  خالد ا سإذا كان اإلتعان 

 ساآلية ساضحة جدا. ،صح أتبهد اخللود
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سهذا اخلالف الذي ذك  عن فئة قلهلة  ،سالينلهالت الباردة املخالهة لل ص م دسدة على صاحبها
سمن  ،ألتو خمالف لل ص الص يح الذي جيب على كل مؤمن أن ينيقدو ؛من أهل النلم خالف مط ح

 ،لكن من أتمل تصوص الكياب سالع ة ع ف أهنا مؤبدة ،لشبهة قامت ع دو فهنذر ع د هللا خالهو
سالكه  بو  ،أفىن عم و يف حماربة هللا عز سجل سمنصهة هللا  ألن هذا الكاف ؛(1)ساحلكمة تقيضي ذلك

أص  س  ،سقوتل علهو ،إلهو يسدع ،ر سبني لو احلقذعأمع أتو جاءو ال ذي  س  ،ستكذيب رسلو كل عم و
 هـ.ا (اآلايت يف هذا ص حية ؟!ن هذا ال يؤبد عذابوإ :فكهف تقول ،على الكه  سالباطل

فاملعألة ساضحة ال  ،سطالب احلق يكههو عش  ذلك ،سهذا القدر يكهي من تقل أقوال النلماء
 اء هسمل خيالف أحد أن أييت بشيء ص يح ع هما ابلقول ب ،سعلى هذا إمجاع أهل النلم ،لبس فهها

سهللا  ،ملخالهيو مقيضى النقول سص يح امل قول ؛لذي تنيقدو ستدين هللا بو أهنما ال ي اين ذلكاف ،رال ا
 املوفق.

   
 

                                                 

بل لو  ،مل تطه  ال ار خبثو ؛خبهث الن ص  خبهث الذاتسملا كان املش ك )(: 58( )ص 1( قال ابن القهم يف زاد املناد )ج1)
 هـ.ا (فلذلك ح م هللا تناىل على املش ك اجل ة ،خ ج م ها لناد خبهثها كما كان كالكلب إذا دخل البح  مث خ ج م و
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 فصل

 ناء النار والجواب عنهافذكر جآلثار التي احتج بها الطائل ب

 
 نحديث م فوع من ط يق عبد هللا بن معن  بن كدام ع وسرد يف منجم الطرباين أت األثر األول:

أييت على جهنم يوم ما فيها ): ^رسول هللا قال  :قال جنه  عن القاسم عن أيب أمامة 
 َتفق أبواهبا كأهنا أبواب املوحدين(. ،من بين آدم واحد

فقد  ^فمن تعبو إىل ال يب  ،هذا حديث موضوع ال يصح :هذا احلديث أن يقال ناجلواب ع
 ،ا فليتبوأ مقعده من النار(ذب علي متعمدً من ك)ولو: دخل يف الوعهد الشديد امل صوص علهو بق

 .رساو اإلمام أمحد سالشهخان
قال  ،سجنه  هو ابن الزبري ،هذا حديث موضوع حمال) :(1)قال ابن اجلوزي يف كياب املوضوعات

سقال البخاري  (،تبذسا حديثو)سقال العندي:  (،ثقةبلهس ) :سقال حيىي (،كان يكذب)شنبة: 
 .هـا ((رتسكم)سالدارقطين:  سال عائي

أييت على جهنم )مي و:  مظلم ع و حديث إبس اد سي سي)جنه  بن الزبري:  سقال الذهيب يف ت مجة
 .ـها (2)((َتفق أبواهبا ،يوم ما فيها أحد من بين آدم

قال أبو ) :قال الذهيب يف مهزان االعيدال يف ت مجيو ،سكذلك يف إس ادو عبد هللا بن معن  بن كدام
مث ساق  (سيف منجم الطرباين من حديث هذا اليالف...) :مث قال الذهيب ،((ديثمرتسك احل)حامت: 

 .(سهذا ابطل): مث قال ،لو هذا احلديث
حدث ا  :حدث ا سلهمان بن ح ب)رسى عبد بن محهد يف تهعريو فقال:  األثر الثاين واجلواب عنه:

 ؛ النار كقدر رمل عاجلو لبث أهل النار يف): قال عم  :محاد بن سلمة عن اثبت عن احلعن قال
 .((لكان َلم على ذلك يوم َيرجون فيه

                                                 

 (.258( )ص 3(  )ج1)
 ( مهزان االعيدال.1ج )( 421(  )ص 2)
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توف ت ثالثة ش سط من  ،رجالو ثقات :فقول ا ،سلك و م قطع ،هذا األث  رجالو كلهم ثقاتفأقول: 
 مخعة.

سفهو خالف  ،سسبب اتقطاع هذا األث  هو أن احلعن مل يعمع من عم  ع د أكث  أهل النلم
سالضنهف ال حييج بو يف  ، قطع ع د أهل احلديث من قبل الضنهفسامل ،من سف ع د أهل احلديث

بل ذهب مجاعة من النلماء إىل أن احلديث الضنهف ال ينمل بو سال يف فضائل  ،هذو املعائل
 ؟!!قالو ابن القهم فكهف مبعألة هي أكرب من الدتها سما فهها كما ، (1)األعمال

محل على  ؛سلو ثبت)مث قال:  ،(م قطع هو) :(2)ارييف فيح الب قال احلافظ ابن حج  
 .هـا (املوحدين
هذا لو  ،فهجب محلو على املوحدين ،سظاه  هذا األث  لهس فهو داللة على أهنم الكهار :قلت

 سدمن يف غ هة ابألحاديث املوضوعة ساآلاثر الواههة. ،سإال فهو ضنهف ال حييج بو ؛ثبت
 .هـا (كان احلعن كثري اليدلهس): ظ الذهيب سمما يضاف إىل ذلك ما قالو احلاف

 سمنلوم أن املدلس ال يقبل حديثو حىت يص ح ابلعماع.
ون حيدث عن عبد مأخ ج البزار من ط يق أيب بلج مسع عم س بن مه األثر الثالث واجلواب عنه:

وذلك بعدما يلبثون  ،ليأتني على جهنم يوم تصفق فيه أبواهبا ليس فيها أحد): هللا بن عم س قال
 .(أحقاابفيها 

قال  ،(3)أاب بلج إس ادوألن يف  ؛بل أشد ،أن يقال: هذا األث  ضنهف كعابقو اجلواب عن هذا
  .هـا (صدسق رمبا أخطأ) :ابن حج  يف تق يب اليهذيب يف ت مجيو

 ،يف اترخيو يالهعو  :سمن بالايو)الذهيب يف ت مجيو: سلذلك قال احلافظ  ،هذا من أخطائو :قلت
عن أيب بلج عن عم س بن مهمون عن عبد هللا بن عم س أتو قال:  عن شنبةداسد  عن أيبحدث ا ب دار 

 .(ليأتني على جهنم زمان َتفق أبواهبا ليس فيها أحد)
 .سهذا م ك 

 .(1)هـا (فأتك و ؟سألت احلعن عن هذا :قال اثبت الب اين
                                                 

 سغريهم من أجالء أهل النلم. ( م هم البخاري سمعلم سحيىي بن منني سابن حبان1)
 (.422( )ص 11( )ج 2)
 ( امسو حيىي بن سلهم أس ابن أيب سلهم.3)
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 ملا تقدم من ضنف أيب بلج. ؛فهو تظ  (رجالو ثقات) :سبذلك تنلم أن قول بنضهم
 .(رسى حديثا  م ك ا  ) :قال أمحد

أتو مبنىن  (فهو تظ ) :عادة البخاري إذا قال) :قال الذهيب يف املوقظة ،(فهو تظ )سقال البخاري: 
 .هـا (فهو ع دو أسوأ حاال  من الضنهف ،أتو ميهم أس لهس بثقة

نين من ي :كان أصحاب ا يقولون) - اآليت إن شاء هللا - ه ي ة يبمع أن هذا األث  سأث  أ
 أضف إىل ذلك أتو ثبت عن عبد هللا بن عم س خالفو كما تقدم ع و يف ذك  اآلاثر عن ،(املوحدين

 بة الدالة على بداية ال ار.االصح
)ليأتني على جهنم زمان قال:  عن عبد هللا بن معنود  األثر الرابع واجلواب فيه:

 وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاابً(. ،ليس فيها أحد
حدثت عن املعهب عمن ذك و ) :قال (2)هذا األث  ذك و ابن ج ي  يف تهعريو :أن يقالاجلواب 

 .(فذك و ،قال ابن معنود :قال
ابن ج ي  مل يذك  الذي حدثو ف ،سهذا األث  ال يصح ،سذك و البروي يف تهعريو بدسن إس اد

 :روي يف تهعريوسبهل صحيو فقد قال البسعلى  ،فهو أث  اتلف ابطل ،ساملعهب مل يذك  من حدثو
سأما مواضع الكهار فمميلئة  ،إن ثبت أن ال يبقى فهها أحد من أهل اإلميان :من او ع د أهل الع ة)

 .(3)(اأبد  
 :من رساية إسحاق بن راهويو قال يف حادي األرساح القهم ساقو ابن  األثر اخلامس:

  زرعة عن أيب ه ي ة أيب حدث ا شنبة عن حيىي بن أيوب عن أيب حدث ا (4)حدث ا عبهد هللا)
فََأمَّا الَِّذيَن ﴿سق أ قولو:  (ما أان ابلذي ال أقول أتو سهأيت على جه م يوم ال يبقى فهها أحد) :قال

 :كان أصحاب ا يقولون) :قال عبهد هللا ،اآلية [125: هود] ﴾َشُقوْا َفِفي النَّاِر ََلُْم ِفيَها زَِفرٌي َوَشِهيقٌ 
 .((املوحدين :ينين بو

                                                                                                                                                        

 ( مهزان االعيدال.4ج) (386( )ص1)
 .(118ص) (8 ج)(  2)
 (.423ص) (2 ( )ج3)
خ ج لو العية  ،أما أبوو فهو مناذ بن مناذ الن ربي (،ثقة حافظ) :قال ابن حج  ،خ ج لو الشهخان سغريمها ،( هو ابن مناذ4)

 ثقة ميقن. ،احلافظ
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 إال حيىي بن أيوب فلم خي جا لو. ،اب ع و: هذا األث  إس ادو على ش ط الشهخنياجلو 
ست قل عن  ،(ضنهف) :سذك  النقهلي يف كياب الضنهاء إبس ادو عن حيىي بن منني أتو قال ع و

سهذو من صهغ  ،(ال أبس بو) :قال احلافظ ابن حج  يف تق يب اليهذيب ،حيىي بن منني أتو سثقو
تق يب  اليت ذك ها احلافظ يف مقدمة كيابوسلك و يف امل تبة ال ابنة من امل اتب  ،ولوتوثهق ال جل سقب

 :سلكن جوابو من سجهني ،فالذي يظه  يل أن هذا األث  إس ادو صحهح ،اليهذيب
للجمع به و سبني  ؛بل هو حممول على املوحدين ،الوجو األسل: أتو لهس فهو داللة على ف اء ال ار

 :كان أصحاب ا يقولون)سلذلك قال عبهد هللا:  ،على عدم ف اء ال ار ^عن ال يب األحاديث الثابية 
ألتو بو حيصل  ؛فحمل هذا األث  على الطبقة اليت فهها عصاة املعلمني مينني ،(ينين بو املوحدين
 اجلمع بني األدلة.

سهو لهس حبجة فهو قول صحايب  ،الوجو الثاين: لو ف ض ا أن هذا األث  فهو داللة على ف اء ال ار
سه اك من الصحابة من أفيوا بندم ف اء ال ار كما تقدم  ،إذا خالف الع ة الصحهحة ابتهاق النلماء

سقول الصحايب على صحايب مثلو لهس حبجة ابإلمجاع كما تقل ذلك  ،يف ذك  اآلاثر عن الصحابة
 ؟!فكهف إذا خالف الكياب سالع ة ،ابن عقهل سغريو

 :يف ثالثة مواضع - أتبهد الكهار يف ال ار :أعين -سقد ذك  هللا اليأبهد 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوظََلُموْا َلَْ َيُكِن اَّللَُّ لِيَ ْغِفَر ََلُْم َواَل لِيَ ْهِديَ ُهْم ﴿يف سورة ال عاء يف قولو تناىل: 

 .[151 -158 :ال عاء] ﴾َطرِيقاً * ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا...
 ﴾...اَّللََّ َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوَأَعدَّ ََلُْم َسِعريًا * َخاِلِديَن ِفيَها أََبًداِإنَّ ﴿سالثاين يف سورة األحزاب 

 .[56 - 54: األحزاب]
ا َوَمن يَ ْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه اَنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيهَ ﴿سالثالث يف سورة اجلن يف قولو تناىل: 

 .[23: اجلن] ﴾أََبًدا
ال  - أث  أيب ه ي ة :أعين -سهذا األث   ،م بنضهادسقد تق األحاديث يف أبدية ال ار كثري جد  سا

سقد قال اخلازن يف تهعريو على أث   ،إمنا قل ا ذلك على سبهل الي زل ،داللة فهو البية على ف اء ال ار
ن معنود سأيب ه ي ة فمحمول ع د أهل الع ة سهذا إن صح عن اب) :أيب ه ي ة سابن معنود امليقدم

ألتو ثبت ابلدلهل الصحهح  ؛على إخالء أماكن املؤم ني الذين اسيحقوا ال ار بند إخ اجهم م ها
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 ص)هـ املقصود م و من اجلزء الثالث ا (.ين فهها..القاطع إخ اج مجهع املوحدين، سخلود الكاف  
 عن إعادتو. ، ستقدم كالم البروي على هذا األث  يرين(264

لقول إلههم ف عبة ا ،سبند هذا البهان ييضح للقارئ أتو مل يصح شيء عن الصحابة يف ف اء ال ار
 جيب إتكارو سالذب عن الصحابة األخهار أن ي عب إلههم ما مل يقولوو. ابه اء ال ار خطأ قطن  

الي زل سعلى  ،من ذلك شيء -الصحابة  :ينين -مل يصح ع هم ) :قال صاحب كياب الزساج 
أما مواضع الكهار فهي مميلئة  ،لهس فهها أحد من عصاة املؤم ني :فمنىن كالمهم كما قالو النلماء

 .هـا (1)(كما ذك و هللا يف آايت كثري  ،اهبم ال خي جون ع ها أبد  
 

   

                                                 

 (.31ص) (1( )ج1)
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 فصل

 
 اسيدلوا سمن امل اسب بند األجوبة عن اآلاثر اليت اسيدلوا هبا على ف اء ال ار أن تذك  اآلايت اليت

 هبا سجنهب ع ها بكالم أهل النلم الندسل الثقات.
 :ساآلايت اليت اسيدلوا هبا ثالث آايت

 [128 :األتنام] ﴾قَاَل النَّاُر َمثْ َواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اَّللَُّ ﴿ :قولو تناىل يف سورة األتنام
 .اآلية

َن َشُقوْا َفِفي النَّاِر ََلُْم ِفيَها زَِفرٌي َوَشِهيٌق * َخاِلِديَن ِفيَها فََأمَّا الَِّذي﴿: يف سورة هود سقولو تناىل
 .اآلية [128 - 121 :هود] ﴾َما َداَمِت السََّماَواُت َواأَلْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبَّكَ 

 اآلية. [23 :ال بأ] ﴾الَبِِثنَي ِفيَها َأْحَقاابً ﴿سقولو تناىل يف سورة ال بأ: 
 :(1)ع هما أجوبةفللنلماء  أما اآلية األسىل سالثاتهة :ساجلواب عن هذو اآلايت

إال من شاء هللا عدم خلودو فهها من أهل الكبائ  من  :من او ﴾ِإالَّ َما َشاَء اَّللَُّ ﴿ :أن قولو :م ها
ذلك سك ،م ها هار يف ال ار سعدم خ سجهميف خلود الك ^عن ال يب ألن األحاديث اثبية  ؛املوحدين

 .الكبائ  خي جون من ال ارأهل أن  ^ثبيت األحاديث ع و 
 (،سعزمييك على ض بو .تقول: سهللا ألض ب ك إال أن أرى غري ذلك) ،تو اسيث اء ال يهنلو)أ :سم ها

فقد شاء أن خيلدسا ): قال ﴾ِإالَّ َما َشاَء اَّللَُّ ﴿بن عباس اذك و اله اء سهو منىن قول أيب صاحل عن 
هـ. هذا الوجو ا (علم ا أهنم خالدسن أبداأاج سفائدة هذا أتو لو شاء أن ي محهم سلك هم فهها قال الزج

 من زاد املعري البن اجلوزي.
خالدين فهها ما دامت العموات  :فهكون املنىن ،سوى :يف سورة هود مبنىن ﴾ِإالَّ ﴿أن  :سم ها

 .ساألرض سوى ما شاء هللا من الزايدة ساخللود

                                                 

دفع إهبام »س ،للش قهطي رمحو هللا «منارج الصنود» :سكذلك اتظ  ،(152ص) (4البن اجلوزي )ج «زاد املعري» :( اتظ 1)

 (.122)ص «االضط اب عن آايت الكياب
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سملا ساقها اإلمام الش قهطي يف  ،من أرادها فلريجع إلهها يف أماك ها ،هذو املعألةساألقوال مثاتهة يف 
 .(سأق ب هذو األقوال: القول األسل) :منارج الصنود قال

 فقد أجاب ع ها اإلمام الش قهطي  ،[23 :ال بأ] ﴾الَبِِثنَي ِفيَها َأْحَقاابً ﴿سأما قولو تناىل: 
 :مث قال (،ظ ف م ك  يههم م و أتو ي يهي يف سقت ما ﴾َأْحَقاابً ﴿) :يف منارج الصنود فقال

فاألحقاب  ،سخري ما يهع  بو الق آن الق آن ،ساجلواب قد أسضحو هللا متام اإليضاح يف سورة )ص()
مث بند أن  ،سهو أهنم يف تلك األحقاب ال يذسقون إال احلمهم سالرعاق ،يف آية ال بأ مينلقة مبا بندها
سالدلهل على أن امل اد ما  ،ال هناية هلا نذاب من غريمها أشكاال  ل هلم الت يهي تلك األحقاب يشك

يٌم َوَغسَّاٌق * َوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواجٌ ﴿ :يف سورة )ص(ذك ان قولو تناىل   :ص] ﴾َهَذا فَ ْلَيُذوُقوُه ْحَِ

سإذا قل ا ابتيهاء  ،افاألحقاب اليت يف ال بأ ال يقع فهها احلمهم سالرعاق سال يقع فهها غريمه ،[68 - 61
فظه  أن  ،سهو خالف الق آن ،يبقى ما ذك  يف سورة )ص( ال ظ ف لو ،تلك األحقاب ت يهي ال ار

هـ ا (سأتو بند اتيهاء تلك األحقاب أتيت ألوان أخ ى من النذاب ،األحقاب ظ ف حلمهم سالرعاق
 املقصود.

أخ ج عبد ال زاق سعبد بن محهد  ،سذهب بنض النلماء إىل أن األحقاب هو الذي ال اتقطاع لو
األحقاب ) :قال ،[23 :ال بأ] ﴾الَبِِثنَي ِفيَها َأْحَقاابً ﴿سابن ج ي  سابن امل ذر عن قيادة يف قولو تناىل: 

 .(كلما مضى حقب جاء بندو حقب آخ   ،ما ال اتقطاع لو
الَبِِثنَي ِفيَها ﴿: ال ار مدة بل قال إن هللا مل جينل ألهل)ستقل البروي يف تهعريو عن احلعن قال: 

فلهس  ،دخل حقب آخ  مث آخ  إىل األبد بفوهللا ما هو إال إذا مضى حق ،[23 :ال بأ] ﴾َأْحَقاابً 
 هـ.ا (لألحقاب عدة إال اخللود

 :سقولو ،[32 :ال بأ] ﴾َفُذوُقوا فَ َلن نَّزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذاابً ﴿يؤيدو قولو تناىل:  ،سهذا القول فهو قوة
 .[11س اء: ]اإل ﴾َبْت ِزْداَنُهْم َسِعريًاُكلََّما خَ ﴿

من بهت  ى اء ال ار من احلجج إال ما هو أسهسهبذا البهان ييضح للقارئ أتو لهس مع من قال به
 الن كبوت.
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 فصل

 
يلزم مما تقدم من كالمك أن تبدع من قال به اء ال ار من امليقدمني كهالن  :قد يقول بنض ال اس

 سفالن س س س...؟
من أهل النلم احملققني قال  اسال أعلم أحد   ،هقال: هذا اإللزام ابطل ال يقولو إال من هو جاهلف

ا سيكون مما جيب الي بهو علهو ساليهطن لو أن النامل قد يقول قوال م جوح   اسأيض   ،هبذا اإللزام الباطل
إىل غري ذلك من األعذار  ،ولندم بلوغ احلجة ل ؛لو خطؤو اا على اجيهادو فهو مرهور  فهو مأجور   اجميهد  

 اليت توجب النهو.
 .أما غريو ممن بلريو احلجة فهذا يبدع سال يكون مب زلة األسل

من أبواب  ا عظهم  ألتو يهيح لطالب النلم اباب   ؛ولسهذا الباب ابب عظهم جيب تههمو ستدب و ستنق
إذا ) :(1)الهياسى قال يف ،كالم مهم يف هذو املعألة تذك و بلهظو  سلشهخ اإلسالم  ،النلم

فال يريه  ملن بلريو  ،لندم بلوغ احلجة لو ؛رأيت املقالة املخطئة قد صدرت من إمام قدمي فاغيه ت
سال تبدع  ،فلهذا يبدع من بلريو أحاديث عذاب القرب سدموها إذا أتك  ذلك ،احلجة ما اغيه  لألسل

 .(يدب و فإتو انفعفصل عظهم فهذا أ ،عائشة سدموها ممن ين ف أبن املوتى يعمنون يف قبورهم
سمع ذلك عدها النلماء من  ،يف النقائد امن بنض اليابنني خصوص  سقد صدرت أشهاء كثرية 

فمن ذلك ما تقل عن بنض اليابنني أن هللا ال  ،سملا قال هبا من بندهم بدعوو سضللولو ،اخلطأ املرهور
ِضَرٌة * ِإىَل ﴿سفع سا قولو:  ،ي ى َا اَنِظَرةٌ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ انَّ أبهنا ت ظ  ثواب  ،[23 - 22: القهامة] ﴾ َرهبِ 
أن  :سمل يقل أحد من أهل النلم ،سأشهاء كثرية من هذا ال وع ،(2)كما تقل عن جماهد سأيب صاحل  ،رهبا

سلو ذك ان أقوال النلماء  !عن بنض اليابنني يمن أجل ما رس  ؛من أتك  رؤية هللا ال يبدع سال يضلل
 سهللا أعلم. ،لطال ب ا الكالم عما قدم او سهو إبطال أدلة القائلني به اء ال ار يف هذو املعألة

أعين ف اء  -سهي أن كثريا  من ال اس ييكلم يف هذو املعألة النظهمة  :سه ا معألة ي بري اليهطن هلا
   !قال هبا بل قد ينادي من ،سلو قاهلا غري شهخو ملا قال هبا ساعيقدها و،لشهخو سميبوع اتقلهد   - ال ار

                                                 

 (.51 ص) (5 ( )ج1)
 .(32 ص)( 22ج ) «فياسى شهخ اإلسالم» :( اتظ 2)
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ألتو مقلد جاهل  ؛سهذا اليابع ال يكون مب زلة ميبوعو ،فهو مل يقل هبا إال من أجل أن شهخو قال هبا
سهه ا أم  خهي ي بري ) :(1)قال ابن رجب !بل مع كل انعق يه سل ،ال علم لو سال دراية

على  اا فهو مأجور  د  سيكون جميه ا م جوح  من أئمة الدين قد يقول قوال   اسهو أن كثري   :اليهطن لو
ألتو قد ال  ؛سال يكون امل يص  ملقاليو تلك مب زليو يف هذو الدرجة ،ع و خطؤو فهو ااجيهادو فهو موضوع  

حبهث لو أتو قد قالو غريو من أئمة الدين ملا قبلو سال  ،قد قالو وكون ميبوعلي يص  هلذا القول إال 
منا اتيص  للحق مب زلة إسال هو مع هذا يظن أتو  ،اتيص  لو سال ساىل من يوافقو سال عادى من خالهو

سأما هذا  ،فإن ميبوعو إمنا كان قصدو االتيصار للحق سإن أخطأ يف اجيهادو ؛سلهس كذلك ،ميبوعو
سهذو  ،اليابع فقد شابو اتيصارو ملا يظ و احلق إرادة علو ميبوعو سظهور كلميو سأتو ال ي عب إىل اخلطأ

سهللا يهدي من يشاء إىل ص اط  ،فافهم هذا فإتو مهم عظهم ،ر للحقالتيصاا صدقدح يف قتدسهعة 
 .هـ كالمو ا (معيقهم

 
   

 
 

                                                 

 (.312ص ) «جامع النلوم ساحلكم» ( يف1)
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